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Θέµα: «Υπόµνηµα θέσεων για τη στελέχωση, τα εκπαιδευτικά, οικονοµικά, υπηρεσιακά 
και λειτουργικά ζητήµατα στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση περιοχής ευθύνης του Σ.Γ.Ε. 
Βερολίνου». 

Αξιότιµη Κυρία Υπουργέ και Κυρία Υφυπουργέ,  

 Όλος ο πλανήτης διανύει µια δύσκολη και κρίσιµη περίοδο. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί 
διαχειριζόµαστε µια πρωτόγνωρη εκπαιδευτική διαδικασία, για µας και τους µαθητές µας, µε 
πολλές δυσκολίες, προκειµένου να ανταπεξέλθουµε στις αυξηµένες υποχρεώσεις που 
δηµιουργεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την ψυχολογική, ηθική και παιδαγωγική 
στήριξη των µαθητών µας. 

 Παρόλα αυτά, ως εκπαιδευτικοί που υπηρετούµε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 
εξωτερικό και ειδικά στην περιοχή ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης 
Βερολίνου που η εµβέλειά του καταλαµβάνει 11 κρατίδια της Γερµανίας, και την Πολωνία,  
όπου ζει και εργάζεται ένας πολύ σηµαντικός αριθµός Ελλήνων, έχουµε την ηθική αλλά και 
θεσµική υποχρέωση να σας εκθέσουµε τα σηµαντικότερα προβλήµατα και να προτείνουµε 
λύσεις τους. 

 Κινούµενοι προς αυτή την κατεύθυνση σας παραθέτουµε συνοπτικά, τα προβλήµατα που 
ταλανίζουν την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων της Γερµανίας µε την επισήµανση ότι η 



οποιαδήποτε καταγραφή «επί χάρτου» δεν µπορεί να αποτυπώσει την πλήρη και σαφή 
εικόνα της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας που βιώνουµε στην καθηµερινότητα της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού.  

 Τα προβλήµατα αυτά αφορούν και τα εργασιακά των αποσπασµένων εκπαιδευτικών αλλά 
και την παροχή αυτή καθ αυτή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Το Δ.Σ. του 
Συλλόγου µας, σεβόµενο πάντα τον θεσµικό του ρόλο, ο οποίος και του υπαγορεύει την 
προάσπιση των ειληµµένων αποφάσεων/θέσεων του κλάδου, αγωνίζεται και καταθέτει 
συγκεκριµένες και επεξεργασµένες προτάσεις, µε σκοπό να δείξουν την κατεύθυνση µόνιµων 
λύσεων των βασικών ζητηµάτων, ώστε να στηρίξει µε όλες τις δυνάµεις του την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 

 Θεωρούµε ότι η εκπαιδευτική πολιτική για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό θα 
πρέπει να είναι αποτέλεσµα γόνιµου διαλόγου µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς ώστε να 
έχουµε πραγµατική και ποιοτική αναβάθµιση. Γι΄ αυτό σας καλούµε να λάβετε σοβαρά 
υπόψη τις προτάσεις µας. 

Οι προτάσεις αφορούν στην: 

1. Έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιακών µεταβολών.  

 Η έκδοση των εγκυκλίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση 
εκπαιδευτικών σε σχολικές µονάδες του εξωτερικού καθώς και για τις παρατάσεις των ήδη 
αποσπασµένων εκπαιδευτικών θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως και θεσµοθετηµένα, σε 
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. 

 Η ανακοίνωση των νέων αποσπάσεων και των παρατάσεων θα πρέπει να ολοκληρώνεται 
κάθε χρονιά το αργότερο έως τα τέλη Απριλίου για την έγκαιρη και αποτελεσµατική 
οργάνωση της µετακίνησης των εκπαιδευτικών. Επίσης πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι σε 
κάποια κρατίδια της Γερµανίας το διδακτικό έτος ξεκινά στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές του 
Αυγούστου µε αποτέλεσµα τα ελληνικά σχολεία να µην είναι στελεχωµένα µε την έναρξη της 
σχολική χρονιάς και να χάνονται πολυτιµές διδακτικές ώρες. Με την έγκαιρη ολοκλήρωση 
όλων των υπηρεσιακών µεταβολών θα ελαχιστοποιηθούν οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς που 
παρατηρούνται στην έναρξη κάθε διδακτικού έτους. Ταυτόχρονα οι νεοαποσπασθέντες 
εκπαιδευτικοί θα έχουν τον χρόνο να προσαρµοστούν ευκολότερα στη νέα πραγµατικότητα 
ενώ, σίγουρα, θα µειωθούν οι αιτήσεις ανάκλησης της απόσπασης. 

2. Αύξηση του χρόνου απόσπασης µε το ειδικό επιµίσθιο, από 3+1 σε τουλάχιστον 5 
έτη για όλους. 

 Η προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αφού διαπίστωσε την 
απροθυµία εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό, λόγω έλλειψης κινήτρων αλλά και 
λόγω του κόστους ζωής στο εξωτερικό, θέσπισε τη καταβολή επιµισθίου για 3+1 έτη. Παρότι 
η απόφαση αυτή κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση δίνοντας επιπλέον κίνητρα, 
δηµιούργησε και µία κατηγορία εκπαιδευτικών οι οποίοι ενώ βρισκόταν στο 5ο έτος 
απόσπασης δεν έλαβαν το επιµίσθιο για το 4ο έτος. Θεωρούµε ότι η καταβολή ειδικού 
επιµισθίου πέραν της 4ετίας είναι επιβεβληµένη. Θα λειτουργήσει ως πραγµατικό κίνητρο για 
να υπηρετήσει κάποιος εκπαιδευτικός µε απόσπαση στο εξωτερικό και θα αποτελέσει 
ουσιαστική και µακροπρόθεσµου χαρακτήρα λύση στην κατεύθυνση κάλυψης των 
λειτουργικών κενών σε εκπαιδευτικούς. Στις σχολικές µονάδες οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τον 
απαραίτητο χρόνο να αφοσιωθούν και να ανταποκριθούν πιο αποτελεσµατικά στο έργο τους 
και στα καθήκοντά τους και θα εξασφαλιστεί η παιδαγωγική συνέχεια που είναι απαραίτητη 



για την εύρυθµη λειτουργία τους.  

 Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε για την εγκατάστασή µας στο εξωτερικό είναι 
αξιοσηµείωτες. Η εξεύρεση στέγης αποδεικνύεται χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί υψηλές 
χρηµατικές εγγυήσεις, οι οποίες µας είναι οικονοµικά δυσβάσταχτες. Συνήθως ζητείται να 
καταβληθεί ενοίκιο πέραν των 1.000 €, ενώ ιδιαίτερα δαπανηρό είναι και το κόστος της 
οικοσκευής, η οποία είναι απαραίτητη για να υπάρχουν οι υποτυπώδεις συνθήκες διαβίωσης. 
Πέραν τούτου, καλούµαστε να πληρώσουµε σειρά άλλων εξόδων που έµµεσα ή άµεσα 
επιβάλλονται, όπως ασφάλιση κατοικίας και αστικής ευθύνης, έως και νοµική προστασία.  

 Επισηµαίνουµε ότι η ρύθµιση αυτή δεν θα έχει κανένα επιπλέον σηµαντικό δηµοσιονοµικό 
κόστος, γιατί δεν αυξάνεται ο αριθµός των εκπαιδευτικών που θα το λαµβάνουν. 
Απεναντίας, εξοικονοµεί χρήµατα, αφού µειώνονται τα έξοδα πρώτης µετάβασης και 
οριστικής επιστροφής, καθώς αφορούν πλέον µικρότερο αριθµό εκπαιδευτικών.  

 Εποµένως, η τουλάχιστον πενταετής απόσπαση µε επιµίσθιο, άµεσα και για όλους 
όσους διανύουν την πενταετία, εξασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων 
και επάνδρωσή τους µε εκπαιδευτικούς που ανταποκρίνονται στο έργο τους και στα 
καθήκοντά τους, εφόσον έχουν προλάβει να εγκατασταθούν και να προσαρµοστούν στις νέες 
συνθήκες. 

3. Στελέχωση σχολικών µονάδων. 

 α. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-21. 

Όπως σας ενηµερώσαµε αναλυτικά µε την υπ’ αριθµ.17/05-04-2020 επιστολή µας λόγω 
της ιδιαίτερης κατάστασης που έχει διαµορφωθεί εξαιτίας της εξάπλωσης του ιού COVID-19, 
ειδικά µόνο για το σχολικό έτος 2020-21, προτείνουµε να εφαρµοστούν άµεσα τα εξής: 

Ø Χορήγηση του ειδικού επιµισθίου σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο 
εξωτερικό και δεν έχουν συµπληρώσει µέχρι 5 έτη επιµίσθιο στο παρελθόν ανεξάρτητα 
αν θα είναι στον 5ο, 6ο, κ.ο.κ. χρόνο απόσπασης ή παράτασης. 

Ø Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 και λόγω ειδικών συνθηκών, να δοθεί δικαίωµα 
παράτασης σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν αυτή τη στιγµή στο 
εξωτερικό.  

Οι παρατάσεις αυτές, και µόνο για το έτος 2020-2021, να προηγηθούν των νέων 
αποσπάσεων και να ανακοινωθούν άµεσα µιας και η σχετική διαδικασία δεν έχει ακόµη 
ξεκινήσει. Να ληφθεί υπόψη ότι λόγω των ειδικών συνθηκών και µη γνωρίζοντας πότε 
αποδεσµεύονται από την υπηρεσία τους, οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν έχουν κάνει διακοπή των 
συµβολαίων διαµονής τους, έχουν ήδη προπληρώσει τον µήνα Ιούλιο κι αν δεν έχουν άµεση 
ενηµέρωση θα επιβαρυνθούν περεταίρω οικονοµικά παραµένοντας επιπλέον µήνες στη χώρα 
απόσπασης χωρίς επιµίσθιο. 

Θεωρούµε ότι µε αυτό τον τρόπο δε θα υπάρξει το πλέον ορατό, έντονο πρόβληµα 
στελέχωσης των σχολικών µονάδων για το επόµενο ιδιαίτερο έτος και θα αποκατασταθεί το 
αίσθηµα δικαίου στους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό. 

 β. Για όλα τα επόµενα σχολικά έτη. 

 Οι αποσπασµατικές επιλογές διαφόρων υπουργών παιδείας στο παρελθόν έχουν 
δηµιουργήσει ένα «πάζλ» από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ή θέλουν να υπηρετήσουν στο 



εξωτερικό µε αντικρουόµενα συµφέροντα µεταξύ τους. Ο Σύλλογος µας, λαµβάνοντας 
υπόψη όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες, µε ευαισθησία και σεβασµό απέναντι στους 
συναδέλφους και στις οικογένειές τους, ζητά τη θεσµοθέτηση ενός ξεκάθαρου και 
δίκαιου νοµοθετικού πλαισίου που θα οδηγήσει στην πλήρη στελέχωση των σχολικών 
µονάδων µε απόλυτη διαφάνεια. Ταυτόχρονα οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί θα µπορούν 
να πάρουν σηµαντικές αποφάσεις για τη ζωή τους. Προτείνουµε να γίνεται η στελέχωση µε 
την παρακάτω σειρά: 

Ø Παρατάσεις του άρθρου 26 του Ν.4415/2016. Αριθµητικά είναι ελάχιστες, αλλά άκρως 
σηµαντικές. 

Ø Αυτοδίκαιες διετής παρατάσεις, µε χορήγηση επιµισθίου, για τη συµπλήρωση 
πενταετίας. 

Ø Παρατάσεις σε ένα µικρό ποσοστό, ανά εµβέλεια Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης 
κατά κλάδο και ειδικότητα, οµογενών εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικών που οι σύζυγοι 
είναι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού, εφόσον ο γάµος έχει προηγηθεί τουλάχιστον δύο 
έτη πριν την πρώτη απόσπαση και εφόσον οι σύζυγοι διέµεναν στο εξωτερικό δύο 
χρόνια πριν την πρώτη απόσπαση, µε απαραίτητη τη γλωσσοµάθεια της χώρας 
υποδοχής σε επίπεδο C1. 

Ø Νέες αποσπάσεις 3+2 έτη, µε χορήγηση του ειδικού επιµισθίου για όλους. 
Ø Παρατάσεις όσων υπηρετούν συνεχόµενα µετά τη λήξη της 5/ετίας στη χώρα 

υποδοχής, για την κάλυψη των εναποµεινάντων λειτουργικών κενών. Απαραίτητα να 
καταρτίζεται εφεδρικός αξιολογικός πίνακας (ΕΦ.Α.Π. 1) ο οποίος θα ανακοινώνεται 
δηµόσια, για να γνωρίζουν οι ενδιαφερόµενοι τη θέση τους αλλά και να υπάρχει 
αίσθηµα δικαίου και διαφάνειας. 

Ø Δικαίωµα νέας αίτησης 3ετούς απόσπασης, µε χορήγηση επιµισθίου, σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα αν έχουν εξαντλήσει την 5/ετία σε σχολεία του 
εξωτερικού κατά το παρελθόν και κατάταξή τους σε εφεδρικό αξιολογικό πίνακα 
(ΕΦ.Α.Π. 2). 

Ø Μη ενεργοποίηση και κατάργηση της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4415/16 που 
προβλέπει την πρόσληψη οµογενών ή αλλογενών στα ελληνικά σχολεία µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα ελληνόγλωσσα σχολεία δε χρειάζονται 
συµβασιούχους και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς αλλά µόνιµα διορισµένους δηµόσιους 
λειτουργούς µε εµπειρία, οι οποίοι θα γνωρίζουν καλά το περιβάλλον της χώρας 
υποδοχής, και ταυτόχρονα θα «µπολιάζονται» µε τους νεοαποσπασµένους οι οποίοι 
µεταφέρουν εµπειρία αλλά κυρίως τη νοοτροπία της Ελλάδας στο εξωτερικό.  

 Λόγω του προαναφερθέντος υψηλού κόστους διαβίωσης, ενδείκνυται η παροχή ενός 
ειδικού επιδόµατος, γι΄ αυτούς που παραµένουν πέραν της 5ετίας µε αίτησή τους, όπως, 
άλλωστε, προβλέπεται για υπαλλήλους άλλων υπουργείων. 

4. Επανασύσταση των Ειδικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων (Ε.Υ.Σ.). 

 Μετά τη συγχώνευση των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης στη Γερµανία, τα Ειδικά 
Υπηρεσιακά Συµβούλια (Ε.Υ.Σ.) καταργήθηκαν. Η διοίκηση, πλέον, λειτουργεί µονοπρόσωπα 
από τον εκάστοτε Συντονιστή Εκπαίδευσης. Η θεσµοθέτηση, η επαναλειτουργία και η 
επανασύσταση των Ε.Υ.Σ. µε τη συµµετοχή αιρετών εκπροσώπων των αποσπασµένων 
εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχει αρµοδιότητες όπως τα αντίστοιχα Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 
στην ηµεδαπή και να εξετάζει όλες τις υπηρεσιακές µεταβολές των εκπαιδευτικών που 
αποσπώνται στο εξωτερικό (τοποθετήσεις, µετακινήσεις, συµπληρώσεις ωραρίου, κρίσεις 
στελεχών µε θητεία, κ.ά.)  

 Με την επαναλειτουργία των Ε.Υ.Σ., θα «διαχυθεί» η δηµοκρατία στη λήψη αποφάσεων, 



θα αντικειµενοποιηθεί το σύστηµα υπηρεσιακών µεταβολών µε βάση τα ισχύοντα στην 
Ελλάδα, θα διευκολυνθεί ο εκάστοτε συντονιστής εκπαίδευσης στη λήψη σηµαντικών 
αποφάσεων για την οµαλή λειτουργία των σχολικών µονάδων και θα µπορεί να γίνεται 
αξιολογικά η επιλογή των διευθυντών σχολικών µονάδων.  

5. Αντικειµενοποίηση υπηρεσιακών µεταβολών και κρίσεων στελεχών. 

  Όπως προαναφέραµε η διοίκηση λειτουργεί µονοπρόσωπα από τον εκάστοτε Συντονιστή 
Εκπαίδευσης. Επιπλέον η αδιαφάνεια στον προσδιορισµό των κενών λειτουργικών θέσεων, 
στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, η µη επιλογή διευθυντών σχολικών µονάδων και ο ορισµός 
αναπληρωτών διευθυντών χωρίς καν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αλλά και 
κριτηρίων επιλογής, είναι πλέον κανόνας. Δυστυχώς η πρακτική αυτή δε συνάδει µε τους 
κανόνες χρηστής διοίκησης που θα έπρεπε να τη διέπουν για να λειτουργεί ως δικλείδα 
ασφαλείας υπέρ των εκπαιδευτικών.  

  Επιπλέον οι πολλές κατηγορίες εκπαιδευτικών (εκπαιδευτικοί του άρθρου 26 του Ν. 
4415/2016, παλιοί συµβασιούχοι, εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο 2ο, 3ο, 4ο, 5ο  έτος 
απόσπασης, νεοαποσπασµένοι, «παρατασσόµενοι» πέραν της 5/ετίας για την κάλυψη 
εναποµεινάντων λειτουργικών κενών) και οι πολύ µεγάλες αποστάσεις µεταξύ των σχολικών 
µονάδων δηµιουργούν µια δύσκολη και ιδιαίτερη στη διαχείριση κατάσταση.   

  Γι΄ αυτό προτείνουµε να θεσµοθετηθεί ειδικό πλαίσιο για τους υπηρετούντες 
εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, µε βάση αυτά που ισχύουν στην Ελλάδα, µε ειδικές 
προσθήκες για την πρόβλεψη ιδιαιτεροτήτων.  

Συγκεκριµένα: 

  Προτείνουµε να εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4415/16 σχετικά µε τις 
επιλογές των στελεχών ή µετά τη θεσµοθέτηση του Ε.Υ.Σ. να γίνουν επιλογές διευθυντών 
µε βάση όσα θα ορίζονται στην ηµεδαπή, µε επιπλέον µοριοδότηση της γνώσης γλώσσας 
της χώρας υποδοχής και χωρίς αποκλεισµούς. 

 α. Έγκαιρη διαπίστωση κενών λειτουργικών θέσεων για την επόµενη σχολική χρονιά και 
γνωστοποίησή τους. 

  α.1. Επανατοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών που θα συνεχίσουν και την επόµενη 
σχολική χρονιά στην ίδια λειτουργική θέση. Αν δεν υπάρχει η θέση (π.χ. λόγω έλλειψης 
µαθητών κλπ.) ο εκπαιδευτικός αυτός παραµένει σε «άτυπη διάθεση». 

 β. Εκ νέου διαπίστωση κενών λειτουργικών θέσεων και γνωστοποίησή τους για βελτίωση 
θέσης. Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται κατά σειρά προτεραιότητας και συγκρινόµενοι µεταξύ 
τους µε βάση τα µόρια απόσπασης που ισχύουν στην ηµεδαπή (ειδ. κατηγορίες, έτη 
υπηρεσίας, συνυπηρέτηση, γάµος, τέκνα, κλπ.) ως εξής: 

  β.1. Εκπαιδευτικοί που τυχόν βρέθηκαν στην «άτυπη διάθεση». 

  β.2. Εκπαιδευτικοί του άρθρου 26 του Ν.4415/2016  

  β.3. Παλιοί συµβασιούχοι 

  β.4. Εκπαιδευτικοί που θα διανύσουν το 2ο, 3ο, 4ο, 5ο έτος απόσπασης. 

  β.5. Εκπαιδευτικοί «παρατασσόµενοι σε ένα µικρό ποσοστό» (εφόσον θεσµοθετηθεί) 



 γ. Εκ νέου διαπίστωση κενών λειτουργικών θέσεων και γνωστοποίησή τους. 

 δ. Ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας των νέων αποσπάσεων και τυχόν νέων 
παρατάσεων πέραν της 5/ετίας για την κάλυψη εναποµεινάντων λειτουργικών κενών. 

   Σενάριο 1ο: Δεν ανακοινώνονται σχεδόν ταυτόχρονα. Τοποθέτηση νεοαποσπασµένων 
εκπαιδευτικών συγκρινόµενοι µεταξύ τους µε βάση τα µόρια απόσπασης που ισχύουν στην 
ηµεδαπή. 

   Σενάριο 2ο: Ανακοινώνονται σχεδόν ταυτόχρονα. Αρχικά, τοποθέτηση των 
εκπαιδευτικών πέραν της 5/ετίας για κάλυψη εναποµεινάντων κενών και στη συνέχεια των 
νεοαποσπασµένων. 

• Πριν από κάθε φάση τοποθέτησης να δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης θέσης σε όσους 
εκπαιδευτικούς το επιθυµούν. 

• Η µοριοδότηση για τη συνυπηρέτηση να µην είναι ανά δήµο όπως στην ηµεδαπή, αλλά 
αθροιστικά ανά κράτος ή οµόσπονδο κρατίδιο, ανά περιοχή, και ανά πόλη, λόγω των 
τεράστιων αποστάσεων των σχολικών µονάδων µεταξύ τους. 

• Οι τοποθετήσεις όλων των φάσεων ανακοινώνονται σε πίνακες, µε φθίνουσα σειρά, µε 
βάση τη συνολική µοριοδότηση κάθε εκπαιδευτικού και δίνεται το δικαίωµα υποβολής 
ενστάσεων για λάθη ή παραλείψεις. 

Θεωρούµε ότι η θέσπιση του συγκεκριµένου πλαισίου που προτείνουµε, η εφαρµογή 
του από τον εκάστοτε συντονιστή εκπαίδευσης και κυρίως η επανασύσταση του Ε.Υ.Σ. µε τη 
συµµετοχή αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, σε συνδυασµό µε άλλες θεµελιώδεις 
αρχές του διοικητικού δικαίου και κυρίως µε τις αρχές της νοµιµότητας, της αµεροληψίας, 
της αξιοκρατίας, της ισότητας, θα προσδώσουν τη ζητούµενη εµπιστοσύνη στους 
διοικούµενους εκπαιδευτικούς. 

6. Ορισµός προϊσταµένων στα Τ.Ε.Γ. 

Ενώ στα αµιγώς ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, καθώς επίσης και στα ολιγοθέσια 
σχολεία στην Ελλάδα προβλέπεται ορισµός προϊσταµένων καθώς και επίδοµα θέσης για τους 
διευθυντές/υποδιευθυντές και τους προϊσταµένους για το διοικητικό έργο που προσφέρουν, 
στα Τ.Ε.Γ. δεν υπάρχει σχετική µέριµνα. Έτσι, θα πρέπει από µόνος του κάποιος από τους 
εκπαιδευτικούς να  αναλάβει την ευθύνη για την ολοκλήρωση του διοικητικού έργου που 
απαιτείται. Το φιλότιµο, η υπευθυνότητα και η συνέπεια από τη µεριά του εκπαιδευτικού, ο 
οποίος οικειοθελώς αναλαµβάνει τις συγκεκριµένες αρµοδιότητες δεν αρκεί, αλλά χρειάζεται 
θεσµοθέτηση και ορισµός προϊσταµένων στα Τ.Ε.Γ. µε την αντίστοιχη καταβολή του 
µηνιαίου επιδόµατος θέσης που προβλέπεται και στην Ελλάδα. 

7. Δυνατότητα συνεξέτασης αιτήσεων αποσπάσεων. 

Για όσα παντρεµένα ζευγάρια εκπαιδευτικών το επιθυµούν, όταν υποβάλλουν αίτηση 
απόσπασης στο εξωτερικό, θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα συνεξέτασης των 
αιτήσεών τους, λαµβάνοντας υπόψη τα µόρια του τελευταίου σε κατάταξη. Η ρύθµιση αυτή 
ίσχυε στο παρελθόν. Με αυτό τον τρόπο οι αιτήσεις ενδιαφεροµένων για απόσπαση στο 
εξωτερικό θα αυξηθούν, οι ανακλήσεις θα µειωθούν, αλλά και οι εκπαιδευτικοί θα µπορούν 
να προβούν σε σωστότερο οικογενειακό προγραµµατισµό. 



8. Δυνατότητα απόσπασης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. 

Η απόσπαση εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία γίνεται µέχρι και για εννέα έτη και 
µε υψηλές αποδοχές που ουδεµία σχέση έχουν µε τα επιµίσθια της περίπτωσής µας. Στις 
εγκυκλίους προσκλήσεων για απόσπαση εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, οι οποίες 
στηρίζονται σε υπουργικές αποφάσεις, αποκλείονται από τη διαδικασία αυτή, όσοι έχουν 
κατά το παρελθόν αποσπαστεί στο εξωτερικό. Θεωρούµε ότι υπάρχει θέµα άνισης 
µεταχείρισης µεταξύ εκπαιδευτικών και δυστυχώς δε λαµβάνεται υπόψη η αποκόµιση 
σηµαντικής εµπειρίας στο εξωτερικό. Θεωρούµε ότι είναι αυτονόητο να δίνεται η 
δυνατότητα αίτησης απόσπασης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στους εκπαιδευτικούς που 
στο παρελθόν έχουν υπηρετήσει στο εξωτερικό, µε δυνατότητα υπηρέτησης για όσο 
διάστηµα υπολείπεται µέχρι τη συµπλήρωση εννέα ετών. 
  

9. Εξασφάλιση οργανικής θέσης όσων υπηρετούν µε 5/ετή απόσπαση.  

Παρότι µε τη νοµοθετική ρύθµιση του 2018 αποσαφηνίστηκε ότι όσοι εκπαιδευτικοί 
έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό διατηρούν την οργανική τους θέση στην ηµεδαπή, υπάρχει 
µερίδα εκπαιδευτικών οι οποίοι όταν αποσπάστηκαν βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ. 
Ενώ µε την πάροδο των ετών υπάρχουν πλέον διαθέσιµες κενές οργανικές θέσεις, υπάρχουν 
ΠΥΣΠΕ που δεν τοποθετούν τους εν λόγω εκπαιδευτικούς στα οργανικά κενά αν δε 
βρίσκονται στο τελευταίο έτος απόσπασης ή της παράτασης της απόσπασης. Θεωρούµε ότι 
αυτό είναι άδικο και χρειάζεται έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας για 
την άρση αυτής της αδικίας. 

10. Αναµοριοδότηση και των σχολικών µονάδων του εξωτερικού.  

Με δεδοµένο ότι, αφενός, είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να ληφθεί µέριµνα για κάθε 
σχολική µονάδα του εξωτερικού ξεχωριστά και, αφετέρου, ότι σήµερα οι εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν στην Ευρώπη, λαµβάνουν τα ελάχιστα µόρια που προβλέπονται, (δηλαδή, µία 
µόνο µονάδα δυσµενών συνθηκών διαβίωσης για κάθε έτος), προτείνουµε να ληφθεί ειδική 
µέριµνα και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν µε απόσπαση στα ελληνικά σχολεία 
του εξωτερικού. Επί παραδείγµατι, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές µονάδες 
της Ευρώπης να µοριοδοτούνται µε τρεις Μ.Δ.Σ. για κάθε έτος και αντίστοιχα αυξητικά να 
µοριοδοτηθούν και οι σχολικές µονάδες στις άλλες Ηπείρους. 

11. Στελέχωση των Συντονιστικών Γραφείων  

Πέρα από την ανάγκη για επαρκή στελέχωση των γραφείων µε διοικητικούς 
υπαλλήλους, είναι αναγκαία η στελέχωση των συντονιστικών γραφείων και µε τον 
απαιτούµενο αριθµό αποσπασµένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα µπορούν να διατίθενται σε 
σχολεία, κοντά στην έδρα των γραφείων, για προσωρινή αναπλήρωση, σε περίπτωση που 
υπάρχει σοβαρό πρόβληµα υγείας και µακράς διάρκειας άδεια εκπαιδευτικού. Με αυτό τον 
τρόπο, και τα σχολεία θα λειτουργούν ανεµπόδιστα αλλά και τα συντονιστικά γραφεία θα 
έχουν περισσότερο προσωπικό που θα επιτελεί το σηµαντικό και απαραίτητο διοικητικό 
έργο.  

12. Αυτοµατοποίηση και έγκαιρη καταβολή των ειδικών επιµισθίων των 
νεοαποσπασµένων εκπαιδευτικών καθώς και των εξόδων πρώτης µετάβασης. 

Κατά την πρώτη µετάβαση, η καταβολή των επιµισθίων των νεοαποσπασµένων 
εκπαιδευτικών καθυστερεί υπερβολικά, µε συνέπεια να αντιµετωπίζουν σοβαρότατο 
πρόβληµα επιβίωσης, έχοντας εξαντλήσει κάθε οικονοµικό απόθεµα και δυνατότητα 



πίστωσής τους, προκειµένου να ανταπεξέλθουν στο υψηλότατο κόστος πρώτης 
εγκατάστασης και διαβίωσης στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά, κατά την πρώτη εγκατάσταση 
οι εκπαιδευτικοί καλούνται να πληρώσουν ενοίκιο και εγγύηση ενοικίου που αγγίζει και σε 
κάποιες περιοχές ξεπερνάει τα 4.000€. Προτείνουµε αυτοµατοποίηση της καταβολής του 
ειδικού επιµισθίου, µιας και αυτό παραµένει σταθερό κάθε µήνα, και χορήγησή του άµεσα 
µετά την ανάληψη υπηρεσίας σε σχολείο του εξωτερικού. Σε περιπτώσεις που συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι µη καταβολής ολόκληρου του επιµισθίου σε κάποιον εκπαιδευτικό, µόνο τότε 
και µε ευθύνη του ίδιου του εκπαιδευτικού, της διεύθυνσης της σχολικής µονάδας και του 
ΣΓΕ, να αποστέλλεται συνοδευτικό έντυπο στην οικονοµική υπηρεσία του Υπουργείου 
Παιδείας και όχι κάθε µήνα.  

13. Καταβολή του ειδικού επιµισθίου σε τραπεζικό λογαριασµό της χώρας υποδοχής. 

Σήµερα το ειδικό επιµίσθιο καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασµό της ηµεδαπής. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα την άσκοπη ταλαιπωρία και τη συνεχή µεταφορά χρηµάτων σε 
τραπεζικούς λογαριασµούς στο εξωτερικό µε αχρείαστες χρεώσεις προς τους 
εκπαιδευτικούς. Θεωρούµε ότι η καταβολή του επιµισθίου θα πρέπει να γίνεται σε 
τραπεζικό λογαριασµό της χώρας υποδοχής. 

14. Επιµορφωτικές και γονικές άδειες  

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και 
λαµβάνουν το ειδικό επιµίσθιο δυστυχώς δε δικαιούνται επιµορφωτικές και γονικές άδειες. 
Για παράδειγµα όσοι θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις για µαθήµατα σε µεταπτυχιακό ή όσοι 
θα πρέπει να µεταβούν σε άλλο σχολείο για να ενηµερωθούν για την πρόοδο των τέκνων 
τους, ζητούν κανονική άδεια. Ζητούµε να ισχύσει για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων 
του εξωτερικού το νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς στην 
ηµεδαπή. 

15. Δικαιολογητικά αναρρωτικών αδειών 

Πρόσφατα ενηµερωθήκαµε, ότι µαζί µε την αποστολή της αίτησης αναρρωτικής άδειας 
απαιτείται επίσηµη µετάφραση και του παρπεµπτικού από τον ιατρό ή το ίδρυµα νοσηλείας. 
Θα θέλαµε να σας γνωστοποιήσουµε ότι το κόστος για κάθε επίσηµη µετάφραση, εδώ στην 
Γερµανία κυµαίνεται από 20€ έως 30€ για κάθε σελίδα. Αυτό δηµιουργεί µία µεγάλη 
οικονοµική επιβάρυνση και µια χρονοβόρα ταλαιπωρία. Προτείνουµε η µετάφραση αυτή να 
γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθούνταν µέχρι πριν λίγο καιρό µιας και 
αυτά τα έγγραφα είναι τυποποιηµένα και δε συντρέχει λόγος πρόσθετης ταλαιπωρίας.  

16. Προσµέτρηση της άδειας ανατροφής τέκνου και λοχείας ως διδακτικό έργο και για 
τους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού και χορήγηση του ειδικού επιµισθίου και κατά 
τη διάρκεια της. 

Σύµφωνα µε την παρ. 12 του άρθρου 16 του νόµου 4415/2016 αν ο εκπαιδευτικός  κατά 
τη διάρκεια της απόσπασής του  δεν παρέχει διδακτικό έργο πέραν του διµήνου, η παροχή 
του επιµισθίου διακόπτεται. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τους δύο τουλάχιστον τελευταίους 
νόµους για την επιλογή Διευθυντών όπου αναφέρεται ότι «διδακτική υπηρεσία, λογίζεται α) 
η άσκηση διδακτικού έργου σε µονάδες Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, β) 
οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου». Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί, που 
συγκαταλέγονται σε κάποια από τις παραπάνω άδειες, θεωρείται ότι παρέχουν διδακτικό 
έργο. Θεωρούµε ότι η άδεια ανατροφής τέκνου και λοχείας πρέπει να προσµετρείται ως 
διδακτικό έργο και για τους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού, όπως ισχύει και στην 



ηµεδαπή.  

 

17. Ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ των τέκνων εκπαιδευτικών. 

Όσα τέκνα εκπαιδευτικών και δηµοσίων υπαλλήλων της Ελληνικής Πολιτείας επιθυµούν 
να εισαχθούν σε ελληνικά ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής, 
συµµετέχουν στις ειδικές εξετάσεις συγκρινόµενοι µεταξύ τους µε ποσοστό 1% του συνολικού 
που εισάγεται σε κάθε σχολή. Υπάρχει µία κατηγορία όµως µαθητών οι οποίοι έχουν ζήσει 
όλη τους τη ζωή στο εξωτερικό και έχουν τον ένα γονέα εκπαιδευτικό ή δηµόσιο υπάλληλο. 
Αυτοί οι µαθητές διαγωνίζονται µε την παραπάνω κατηγορία και ας έχουν φοιτήσει όλα τους 
τα µαθητικά χρόνια στο εξωτερικό και όχι µόνο τα τελευταία. Θεωρούµε ότι αυτοί οι 
ελάχιστοι µαθητές που έχουν έστω τον έναν γονέα οµογενή και όχι δηµόσιο υπάλληλο ή 
εκπαιδευτικό θα πρέπει να διαγωνίζονται στις εισαγωγικές εξετάσεις των οµογενών µε το 
ποσοστό εισαγωγής 4%. Με αυτό τον τρόπο µπορεί να αρθεί µια αδικία που γίνεται εις 
βάρος αυτών των µαθητών που δεν έχουν παρακολουθήσει σχολείο της ηµεδαπής. 

18. Δυνατότητα ουσιαστικής επιµόρφωσης στους εκπαιδευτικούς.  

Σήµερα δεν υπάρχει κανενός είδους επιµόρφωση. Θεωρούµε ότι είναι απαραίτητο να 
πραγµατοποιείται εξειδικευµένη και ουσιαστική επιµόρφωση των αποσπασµένων 
εκπαιδευτικών για θέµατα διαπολιτισµικής/δίγλωσσης εκπαίδευσης, για καινοτόµα 
Προγράµµατα. Μία λύση θα µπορούσε να είναι η εξ αποστάσεως και δια ζώσης 
εξειδικευµένη επιµόρφωση δια µέσω του ΕΚΔΔΑ. 

19. Διαχωρισµός Διοίκησης της Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης στο 
εξωτερικό, όπως ισχύει και στην ηµεδαπή. 

Ο εκάστοτε Συντονιστής Εκπαίδευσης είναι τώρα και διοικητικός Προϊστάµενος και 
υπεύθυνος Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Ο διαχωρισµός των ιδιοτήτων και αρµοδιοτήτων του 
θα του προσέδιδε τη δυνατότητα για στενότερη επαφή µε την καθηµερινή εκπαιδευτική 
πράξη, µια και τα διοικητικά καθήκοντα τον παρακωλύουν ως προς αυτό. 

20. Κατάργηση του άρθρου 3 του νόµου 4027, όπου αναφέρεται ότι φορέας των Τ.Ε.Γ. 
είναι οι Σύλλογοι Γονέων. Αντικατάσταση του άρθρου αυτού µε ρύθµιση, που ως 
φορέα θα προβλέπεται ρητά και κατηγορηµατικά το Υπουργείο Παιδείας. 

Η συγκρότηση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων είναι διαδικασία ακριβή, πολύπλοκη 
και χρονοβόρα στη Γερµανία. Οι γονείς την αποφεύγουν είτε γιατί το ωράριο εργασίας τους 
δεν την ευνοεί, είτε επειδή δε θέλουν να αναλάβουν ευθύνες στις οποίες αδυνατούν να 
ανταποκριθούν. Έτσι συναντάµε πολύ συχνά την αντιφατική εκείνη κατάσταση που ενώ 
υπάρχει µεγάλη συµµετοχή και θέληση από τους γονείς στη διατήρηση των τµηµάτων 
ελληνικής γλώσσας (Τ.Ε.Γ), δεν υφίσταται και η ίδια ζέση όσο αφορά την ανάληψη 
πρωτοβουλιών για τη συγκρότηση Συλλόγων Γονέων που θα «τρέξουν» το όλο εγχείρηµα. 
Αυτό έχει ως επακόλουθο, πολλοί µαθητές ελληνικής καταγωγής να µην λαµβάνουν ελληνική 
παιδεία. Πέρα από αυτό όµως, πολλές φορές λόγω της άγνοιας των γονέων για την 
εκπαιδευτική διαδικασία, κάτι που είναι λογικό ως ένα βαθµό, µπορούν να δηµιουργηθούν 
προστριβές µεταξύ των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου. Ειδικά στα µη ενταγµένα Τ.Ε.Γ. 
όπου η σχολική µονάδα είναι αυτόνοµη και δεν ακολουθεί τις νόρµες του εκάστοτε 
γερµανικού σχολείου στην οποία ανήκει, είναι πραγµατικά πολύ δυσδιάκριτα τα όρια των 
αρµοδιοτήτων αλλά και των εξουσιών που έχει ο καθένας. Φυσικά, η αλλαγή του φορέα δεν 
θα έρθει για να αναιρέσει την εµπλοκή του Συλλόγου Γονέων στα πεπραγµένα του Τ.Ε.Γ. 



Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο αφού ειδικά τα Τ.Ε.Γ. εξαρτώνται από τους Συλλόγους σε 
διάφορους τοµείς (π.χ. µίσθωση κτιρίου, χορήγηση εκπαιδευτικού υλικού κτλ.). Αυτό που 
θα προσδώσει µια τέτοια αλλαγή είναι µια πιο λειτουργική συνεργασία µεταξύ των 
εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων αφού θα βρίσκεται υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. 

21. Δηµιουργία νέων τµηµάτων και σχεδιασµός ενιαίου Αναλυτικού Προγράµµατος 
Σπουδών για τα Τ.Ε.Γ., λόγω  της συνεχούς µετανάστευσης Ελλήνων και της 
αύξησης της προσέλευσης µαθητών. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται άνοδος των εγγραφών στα Τ.Ε.Γ. αφού όπως 
γνωρίζουµε  χρόνο µε το χρόνο η µεταναστευτική ροή αυξάνεται. Το γεγονός αυτό έχει 
δηµιουργήσει προβλήµατα σε διάφορους τοµείς και τα Τ.Ε.Γ. προσπαθούν να ανταποκριθούν 
σε αυτή τη νέα πραγµατικότητα. Θεωρούµε ότι πρώτο και κύριο µέληµα είναι η θέσπιση 
ενός ανώτατου αριθµού µαθητών ανά τάξη, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθµη 
λειτουργία της. Πέρα από αυτό όµως, από τη µία πλευρά η µεγάλη πλέον εισροή µαθητών 
από την Ελλάδα, οι οποίοι έχοντας, όπως είναι φυσικό, µεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας, δηµιουργεί ανισότητα και ανοµοιογένεια σε κάθε τάξη. Ενώ από την 
άλλη πλευρά έχουµε τα παιδιά της οµογένειας όπου έχουν µεγαλύτερη έφεση στα γερµανικά, 
µιας και φοιτούν στα αντίστοιχα σχολεία, αλλά χαµηλότερες επιδόσεις στα ελληνικά. 
Θεωρούµε ότι θα πρέπει να γίνει ένας καινούριος σχεδιασµός του ενιαίου Αναλυτικού 
Προγράµµατος Σπουδών όπου θα προβλέπεται ο συγκερασµός, στο µέτρο του δυνατού, των 
όποιων ανισοτήτων προκύπτουν. 

22. Δυνατότητα παραγγελίας βιβλίων στο Διόφαντο και από τις δύο λίστες επιλογής. 

Μέχρι τούδε δίνεται κάθε χρόνο η δυνατότητα παραγγελίας βιβλίων µόνο από τη µία 
από τις δύο λίστες επιλογής. Στη µία λίστα είναι τα βιβλία που διδάσκονται στα ελληνικά 
σχολεία και στην άλλη εκείνα που προορίζονται για τα σχολεία της οµογένειας από το 
Εργαστήριο Διαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.). Όπως αναλύσαµε 
παραπάνω, η αύξηση µαθητών προερχόµενων από την Ελλάδα, δηµιουργεί καινούριες 
ανάγκες στο µαθησιακό τοµέα και επιτάσσει τον συνδυασµό βιβλίων και από τις δύο λίστες. 
Θα ήταν λοιπόν πιο ευέλικτο να µπορούν τα Τ.Ε.Γ. να παραγγέλνουν βιβλία συνδυαστικά. 
Τέλος θα µπορούσαν στη λίστα των βιβλίων που διδάσκονται στην Ελλάδα να προστεθούν 
περισσότεροι τίτλοι από θεµατικές ενότητες, όπως η ιστορία, αφού παρατηρούνται 
ελλείψεις (δεν υπάρχουν τα βιβλία ιστορίας, γεωγραφίας, θρησκευτικών). 

23. Λειτουργία ολοήµερων τµηµάτων στα αµιγή ελληνικά δηµοτικά σχολεία.  

Οι µαθητές να µπορούν να παρακολουθούν διδακτικά αντικείµενα όπως π.χ. ΤΠΕ, 
Θεατρική Αγωγή κ.λπ., εδραιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ισότητα και την ισονοµία σε 
σχέση µε τους µαθητές της ηµεδαπής. Παράλληλα, θα καλυφθούν και οι ανάγκες των 
εργαζόµενων γονέων και θα εξυπηρετηθούν οι νεοαφιχθέντες από την Ελλάδα συµπατριώτες 
µας. 

24. Αξιολόγηση µαθητών για πιθανές µαθησιακές δυσκολίες και λειτουργία τµηµάτων 
ένταξης.  

Αυτή κρίνεται απαραίτητη, διότι οι µαθητές των σχολείων µας µε πιθανές µαθησιακές 



δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν έχουν πρόσβαση σε προγράµµατα 
αποκατάστασης. Ένα πρόγραµµα αποκατάστασης δεν µπορεί να έχει αποτέλεσµα όταν αυτό 
δεν παρέχεται στη µητρική γλώσσα των µαθητών. Δυστυχώς, στη Γερµανία δεν υπάρχουν 
δοµές που θα µπορούσαν να εξυπηρετήσουν ανάγκες αξιολόγησης της µαθησιακής 
επάρκειας και αποκατάστασης µαθησιακών αδυναµιών των µαθητών στην ελληνική 
γλώσσα. Οφείλουµε να τονίσουµε ότι η έλλειψη τέτοιου είδους δοµών έχει ως αποτέλεσµα οι 
µαθητές µε σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες να στερούνται το δικαίωµα ίσων ευκαιριών που 
πρέπει να παρέχει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα.  

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα έτσι ώστε οι µαθητές µας να έχουν 
εύκολη πρόσβαση σε δοµές αξιολόγησης, διότι η µετάβαση των µαθητών µε τις οικογένειές 
τους στην Ελλάδα είναι δύσκολη και δαπανηρή. Η οργάνωση  και αποστολή κινητών 
µονάδων αξιολόγησης των ΚΕΣΥ που θα επισκέπτονται τα σχολεία µας σε προκαθορισµένες 
ηµεροµηνίες και σύµφωνα µε τις ανάγκες της κάθε σχολικής χρονιάς κρίνεται απαραίτητη. 

25. Ίδρυση και λειτουργία Νηπιαγωγείων. 

Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της Παιδαγωγικής, η προσχολική αγωγή είναι καθοριστική 
για τη σχέση που θα διαµορφώσουν τα παιδιά µε το σχολείο και τη ζωή. Στη Γερµανία, 
δυστυχώς η προσχολική αγωγή δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Οι θέσεις νηπίων και 
προνηπίων σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθµούς είναι περιορισµένες και, συνήθως, 
απαιτείται εγγραφή αµέσως µετά τη γέννηση των παιδιών, για να εξασφαλιστεί µία θέση σε 
αυτά! Αποτέλεσµα αυτής της δυσχερούς κατάστασης είναι πολλά Ελληνόπουλα (κυρίως 
παιδιά νεοµεταναστών), να εκτοπίζονται από την προσχολική αγωγή. Έτσι, φτάνουν σε 
ηλικία δηµοτικής εκπαίδευσης χωρίς να έχουν αποκοµίσει τα τεράστια οφέλη του 
νηπιαγωγείου µε ανυπολόγιστες συνέπειες στην περαιτέρω συγκρότηση και εξέλιξή τους. 

26. Δηµιουργία τµηµάτων αρχαρίων για το µάθηµα της γερµανικής γλώσσας. 

Σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα των αµιγώς ελληνικών δηµοτικών σχολείων, οι 
µαθητές διδάσκονται 9 έως 11 ώρες την εβδοµάδα µαθήµατα γερµανικής γλώσσας σε κάθε 
τµήµα. Λόγω των µεταναστευτικών εισροών από την Ελλάδα, πολλοί µαθητές, κυρίως 
µεγαλύτερων τάξεων, δεν µπορούν να ανταποκριθούν στο γνωστικό επίπεδο της τάξης, 
πράγµα απόλυτα φυσιολογικό µιας και δεν έχουν διδαχθεί ποτέ γερµανικά, δηµιουργώντας 
επιπλέον προβλήµατα στην καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Για την παροχή ίσων 
εκπαιδευτικών ευκαιριών µεταξύ των µαθητών αλλά και για την οµαλότερη ανάπτυξη των 
γλωσσικών δεξιοτήτων των νέων µαθητών, προτείνουµε τη διάθεση διδακτικών ωρών σε 
εκπαιδευτικούς γερµανικής γλώσσας, για τη δηµιουργία τµηµάτων αρχαρίων που θα 
λειτουργούν παράλληλα µε τα κανονικά τµήµατα. 

27. Διατήρηση και λειτουργία όλων των τύπων σχολικών µονάδων, µε ευθύνη της 
ελληνικής Πολιτείας, λαµβάνοντας υπόψη, τις ιδιαιτερότητες των κρατιδίων της 
Ο.Δ.Γ. 

Με τον νόµο 4415/6-9-2016 υιοθετείται νέα φιλοσοφία, προκρίνοντας τη µείωση των 
αµιγώς ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό και τη στροφή των παιδιών προς τα δίγλωσσα 
σχολεία, τα οποία λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν υπό την ευθύνη της τρίτης χώρας (µε ό,τι 
συνεπάγεται αυτό…) µετά από σχετικές διακρατικές συµφωνίες. Η επιλογή αυτή, αν 
εφαρµοστεί, αναµένεται να µειώσει τον αριθµό των εκπαιδευτικών που διδάσκουν µαθήµατα 
σχετιζόµενα µε την ελληνική γλώσσα και ιστορία. 

Επιπλέον να τονίσουµε ότι τα αµιγώς ελληνικά δηµοτικά σχολεία, στην ουσία 



λειτουργούν ως δίγλωσσα µιας και προσφέρουν πολλές ώρες γερµανοµάθειας όπως 
αναφέραµε παραπάνω. Ζητούµε, λοιπόν, την κατάργηση της συγκεκριµένης διάταξης, 
θεωρώντας ότι η νέα «φιλοσοφία» δεν συνάδει µε τον κύριο στόχο της εκπαίδευσης 
ελληνοπαίδων του εξωτερικού, ο οποίος είναι, πρωτίστως, η διατήρηση της ελληνικής 
κουλτούρας και ο επαναπατρισµός των παιδιών της οµογένειας, προκειµένου να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα. 

28. Έγκαιρη χρηµατοδότηση των σχολικών µονάδων. 

Στο παρελθόν το σύνολο των σχολικών µονάδων της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας 
βρίσκονταν µόνιµα σε δεινή οικονοµική κατάσταση. Τα τελευταια δύο χρόνια η κατάσταση 
αυτή έχει αλλάξει προς το καλύτερο. 

Όµως η αναβάθµιση τις υλικοτεχνικής υποδοµής και των χώρων εκπαίδευσης παραµένει 
ζητούµενο. Οι ελλείψεις είναι µεγάλες και φανταζουν µεγαλύτερες όταν συγκριθούν τα 
σχολεία µας µε τα αντίστοιχα γερµανικά τα οποία είναι πλήρως εξοπλισµένα είτε σε 
υλικοτεχνικό είτε σε επίπεδο εγκαταστάσεων.  Οι ανάγκες,  ιδιαίτερα  σε οπτικοακουστικό 
υλικό, φάνηκαν τις τελευταίες εβδοµάδες που κληθηκάµε να οργανώσουµε την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση λόγω του ιού COVID-19.    

 Θεωρούµε ότι η έγκαιρη και ικανή χρηµατοδότηση των σχολικών µονάδων θα 
αναβαθµίσει αυτά τα σχολεία, ειδικά αν σκεφτούµε ότι τα σχολεία µας έχουν να 
ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα γερµανικά σχολεία.  

29. Ένταξη σχολείων του εξωτερικού στο Δίκτυο Σχολικών βιβλιοθηκών. 

Με µεγάλη µας λύπη διαβάσαµε την πρόσφατη και σχετική Υ.Α που για τρίτη συναπτή 
χρονιά  αποκλείει τις σχολικές µονάδες του εξωτερικού από τη διαδικασία εγγραφής για τη  
διεύρυνση των σχολικών βιβλιοθηκών. Μια ζωτικής για εµάς διαδικασία που θα έπρεπε 
πρωτίστως να περιλαµβάνει τις σχολικές µονάδες του εξωτερικού, οι βιβλιοθήκες των 
οποίων αποτελούν τη µοναδική πηγή εξωσχολικών – λογοτεχνικών βιβλίων για τους 
οµογενείς.  

Στην πατρίδα η πρόσβαση σε εξωσχολικούς τίτλους είναι πολυπληθής, αφού υπάρχουν 
παντού δηµοτικές και ιδιωτικές  βιβλιοθήκες εύκολα προσβάσιµες στο µαθητικό  κοινό. 
Δυστυχώς, στο εξωτερικό η πρόσβαση σε ελληνόγλωσσους τίτλους βιβλίων είναι ανύπαρκτη 
και το κόστος παραγγελίας από την Ελλάδα αποτρεπτικό, µε αποτέλεσµα η επαφή των 
µαθητών µε τη πλούσια κλασσική και σύγχρονη λογοτεχνική µας παράδοση να είναι 
ελάχιστη.  

Οι υπάρχουσες βιβλιοθήκες στα σχολεία µας είναι περιορισµένες όχι σε αυτόνοµους 
χώρους, που υπάρχουν σε κάθε σχολείο, αλλά σε αριθµό βιβλίων  κυρίως µε τίτλους πολύ 
παλιούς που δεν προσελκύουν το ενδιαφέρον των µαθητών µας. Προς αυτήν την κατεύθυνση 
διοργανώνονται κατά καιρούς διάφορες δωρεές από τις οικογένειες των µαθητών, οι οποίες 
όµως δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών µίας σχολικής βιβλιοθήκης, η οποία 
χρειάζεται και τη κρατική στήριξη για να µπορέσει να υπάρχει και να λειτουργεί.  

Αξιότιµη Κυρία Υπουργέ και Κυρία Υφυπουργέ,  



Για εµάς, η στήριξη της εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού αποτελεί 
αδιαπραγµάτευτη υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας. Αποτελεί µια άλλη έκφανση της 
δηµόσιας παρεχόµενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και γι αυτό, άλλωστε, οι όποιες 
διαφοροποιήσεις, θα πρέπει να σχετίζονται µε την παρέµβαση της χώρας υποδοχής. Σε καµία 
περίπτωση, όµως, δεν επιτρέπεται να αποβαίνουν εις βάρος του ελληνόγλωσσου 
προγράµµατος. 

Ευελπιστώντας στη θετική στάση όλων όσων εµπλέκονται µε την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση στο εξωτερικό για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε, το Δ.Σ. του Συλλόγου 
µας είναι έτοιµο µε τις θεωρητικές του τοποθετήσεις και την ενεργό του στάση, 
συνεργαζόµενο µε το Υπουργείο Παιδείας στη βάση δηµοκρατικών αρχών, να συµβάλει 
καθοριστικά στην προσπάθεια αναµόρφωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό. Θα πράξει, λοιπόν, οτιδήποτε είναι απαραίτητο ώστε να υπερασπιστεί τις 
αδιαφιλονίκητες µορφωτικές ανάγκες των µαθητών και τα αναφαίρετα δικαιώµατα των 
εκπαιδευτικών. 

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας. 
Ευελπιστούµε στις δέουσες ενέργειες από µέρους σας. 

Με εκτίµηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος    Ο Γ. Γραµµατέας 
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